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Välkommen till EDGB LOGIN

Varmt välkommen till EDGB LOGIN 2019!

I februari ställde vi frågan “hur många chokladbollar säljs i genomsnitt i
Studentfiket en vecka?” till de som sökte EDGB LOGIN-utskottet. Om 
du skulle få den frågan, hur skulle du ta reda på det? Skulle du stå vid 
Studentfiket under en hel vecka och räkna? Nej, troligtvis inte. Skulle du 
istället bryta ner problemet till något mer greppbart och göra en 
uppskattning? Beroende på vilka antaganden som görs kommer svaret 
att hamna mer eller mindre nära det rätta. Syftet med frågan var dock 
inte att se vems gissning som var närmast det korrekta svaret utan att få 
höra resonemangen bakom. 

Att just kunna resonera sig fram till ett svar eller lösning är en av många 
förmågor som efterfrågas hos alla ED- och Logistik-studenter i de olika 
kurserna som vi läser. I början kan det kännas lite ovant, men med tiden 
utvecklas våra förmågor och det blir allt lättare att tänka i de 
banorna. Sedan kommer en dag när campus byts ut mot en arbetsplats 
där våra studenters förmågor ska fortsätta att utvecklas. För att göra 
den övergången mellan campus och arbetsplats så enkel som möjligt, 
finns EDGB LOGIN. 

Målet med EDGB LOGIN är att visa att just dina förmågor som student 
är efterfrågade hos företag samt att ge dig en möjlighet att få lyssna på 
och interagera med representanter från näringslivet. Om du fortsätter att 
bläddra igenom broschyren hittar du information om vilka företag som är 
här och var de står så ta vara på chansen som ges idag. 

Ett stort tack till alla i EDGB LOGIN-utskottet som varit med och gjort 
mässan möjlig. 

/Projektledningen EDGB LOGIN 2019



Jesper Andersson John carlsson

Tobias AspegårdhEmma JohnssonDavid Eriksson

Projektledningen
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Vill du jobba i teknikens framkant på ett företag 
med trevliga kollegor och bra stämning? 
På Toyota Material Handling arbetar vi tillsam-
mans för att utveckla och producera nästa
generations materialhanteringslösningar. Hos oss 
får man utvecklas i ett öppet kreativt
klimat med många spännande tekniska utma-
ningar. 
Genom sommarjobb, exjobb eller Summer Interns-
hip får du som student en möjlighet att bli
en del av vår gemenskap. Du får lära känna våra 
chefer och medarbetare samtidigt som du
får arbeta med våra tekniska utmaningar.

Besök oss i vår monter så berättar vi mer.
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” Scania is a world-leading provider of transport solutions. 
Major global trends have a radical impact on the ecosystem 

of transport and logistics. Scania’s focus is to combine 
continued excellence in the core business with developing our 
organisation, our products, services and new business models 

to become the leader in the shift towards a 
sustainable transport system, creating a world of 

mobility that is better for business, society and the 
environment. With 52,000 employees in about 100 countries, 
during 2018 we delivered 87 995 trucks, 8 482 buses and 12 

809 industrial and marine engines”



Fler exjobb hittar du på FOI.se

Vi forskar  
för en 
säkrare värld

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett 
av Europas ledande forskningsinstitut inom 
försvar och säkerhet. Hos oss arbetar 930 
kompetenta medarbetare med varierande 
bakgrunder. Här finns allt från fysiker, 
kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, 
matematiker och filosofer till jurister, 
ekonomer och IT-tekniker.

FOI har experter inom ett stort antal 
tillämpnings-områden. Säkerhetspolitiska 
studier och analyser inom försvar och 
säkerhet, bedömning av olika typer av hot, 
system för ledning och hantering av kriser, 
skydd mot och hantering av farliga ämnen, 
IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter.

Just nu har vi lediga exjobb och tjänster 
inom:

• AI för klustring av radiosignaler
• AI för positionering av radiosändare
• Meshnätverkskommunikation med 

LoRa
• Navigeringsstrategier för autonoma 

farkoster
• Astronomisk navigering för 

obemannade och autonoma system
• Analys av sårbarhet i Bluetooth
• Sensorer och signalbehandling
• Radiokommunikation
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Fler exjobb och tjänster hittar du på FOI.se
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Make an impact
Learning doesnt stop just 
because you’ve graduated. 
Make an impact, a signa-
ture, one-year development 
program for new collage 
graduates, provids tools to 
help enhance performan-
ce and accelerate growth 
and sucess within[1,1] offers 
classroom-style training, op-
portunities to connect with 
peers and senior leaders, 
online resources, and more

 We are creators, innovators world-changers. we believe in pu-
shing the limit of what’s possible, redefining technology and 
engineering change for a better tomorrow
We are looking for people with endless curiosity. People with passion for making the world 
safer, smarter, greener, healthier and more fun. it’s defined us for more than 80 years.
Look around you, TI is there. Our analog embedded processing tech-
nologies power every type of electronic you touch. And our innova-
tions help customers solve problems every day. Since our invention of 
the integrated circuit in 1958, TI advancements-from the incremental 
to the revolutionary - have helped power global change

Come join us. Show us what tomorrow can look 
like with you at TI

Internships
when you join TI as an 
intern you don’t shadow. 
You don’t make copies. 
You drive into meaty 
projects right away that 
challange you to find cre-
ative solutions to complex 
problems. And you get ac-
cess to invaluable insight 
and mentoring from TI’s 
top leaders. Our interns 
do great things

Full time jobs
Maybe you already know 
what you want to do, and 
you’re ready to get your 
career moving now that 
you’ve graduated. TI’s full 
time positions for recent 
college graduates give 
you the knowledge, skills 
and coaching you need 
to succeed and lead.

Global Rotation 
Programs
Trying to find your niche? 
Our Global Rotation 
Programs are a great 
way to explore different 
career avenues and find 
your perfect match. These 
fulltime, challenging 
and competitive 12- to 
36- month programs offer 
real world experience in 
several roles, providing 
an excellent foundation 
for career growth and 
advancement

Find out more and sign up at ti.com/students
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Vill du veta mer om Holmen och om vårt erbjudande? På våra karriärsidor kan du  
möta några av våra medarbetare som i intervjuer och filmer berättar om hur det är att  
jobba på Holmen. 

www.holmen.com/karriar

På Holmen är vi otroligt stolta över våra medarbetare. Det är 
alla som jobbar här på Holmen som gör att de kan ta något så 
vanligt som skog och omvandla det till något värdefullt. Det är 
vår kompetens, vårt driv och vårt engagemang som förädlar vår 
fantastiska råvara skogen till produkter vi tror på – som trävaror, 
förpackningar, papper och förnybar energi. Produkter som bidrar 
till en hållbar framtid.

Vi på Holmen lever våra värderingar – mod, engagemang och 
ansvar. Vi har vi platta organisationer med snabba beslutsvägar 
och korta avstånd från idé till genomförande. Alla tankar och 
förslag både uppmuntras och välkomnas. En stor öppenhet och 
prestigelöshet lägger grunden till vår starka gemenskap. Allt detta 
ger utrymme för din egen utveckling och skapar förutsättningar för 
att kunna växa med oss.

Låter det intressant? Vi vill gärna träffa dig och berätta mer, 
så passa på och besök oss i vår monter.

Väx med oss!
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Företagslista

1.  Toyota
2.  Holmen
3.  Texas Instruments
4. Scania
5. FOI
6. Norrköping Science Park
7. Softube
8. Postnord TPL
9. Sveriges ingenjörer
10. Xamera
11.	 M4	Traffic
12. Unionen
13. inContext
14. DHL
15. Combitech AB
16.  DevPort
17.  WSP Sverige AB
18. inGenious
19.  Flex
20.		 Trivector	Traffic
21.  Ericsson
22.  Norrköpings kommun 
23.  Actia
24.  Acdemic Work
25.  Veoneer
26. MSB
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The technology leader in telematics

At ACTIA NORDIC, we believe in 
creating a world where everything is 
connected and intelligent. Our Cross 
Segment Telematics Platform lets clients 
in the automotive, truck, asset 
management and supercar industries 
realize their opportunities both today 
and in the future. It gives them the 
freedom to innovate. Anywhere.
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Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, utvecklar, 
tillsammans med andra, indiv-
idens och samhällets förmåga 
att förebygga, hantera och lära 
av olyckor och kriser. Vår verk-
samhet har många dimensioner. 
Vi ska bidra till att samhällets 
aktörer vidtar förebyggande och 
förberedande åtgärder och ver-
ka för att de ansvariga lär sig 
av de händelser som inträffar. 
När en kris eller katastrof inträf-
far – i Sverige eller i andra delar 
av världen – möjliggör och stöd-
jer MSB andra att fungera och 
agera samordnat i den uppkom-
na situationen. Detta är MSB:s 
operativa uppdrag. Enheten för 
Logistik och stödresurser har som 
huvudsakliga uppgift att 
tillhandahålla samt kvalitetssäkra 
och utveckla den materiel, inklu-
sive fordon, som krävs för att ge-
nomföra insatser, både i Sverige 
och utomlands.

Enheten ansvarar för över-
gripande transport- och 
logistikfrågor samt materi-
elredovisning, underhåll och ma-
terielförvaltning. Enheten svarar 
också för stöd avseende mate-
riel och kompetens inom om-
rådena IT-samband, inköp och 
inköpsberedning, materielredo-
visning. Logistikenheten beman-
nar även MSB:s beredskapsor-
ganisation samt bidrar till en 
uppdaterad lägesbild till 
Enheten för omvärld och 
beredskap avseende MSB:s 
samlade materiella resurser 
inklusive operativ status. 
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Veoneer designs, compiles and sells state-of-the-art software, hardware 
and systems for active safety, autonomous driving, occupant protection 
and brake control. We innovate at the frontiers of engineering, uniting 
the physical sciences with artificial intelligence and machine learning. 
Our international, agile and highly collaborative teams work towards 
our purpose; to create trust in mobility. Veoneer is a new technology 
company that is building on a heritage of close to 70 years of 
automotive safety development. Veoneer has 9,200 employees in 13 
countries. Veoneer is listed on the New York Stock Exchange and on 
Nasdaq Stockholm. In Sweden you will find us in Stockholm, Skellefteå, 
Linköping, Vårgårda and Göteborg.

22

Norrköping Science Park kopplar samman 
akademi och näringsliv. Vi hjälper dig som vill 
starta, utveckla eller etablera företag i 
Norrköping – framför allt inom områden som 
visualisering, simulering och smarta material. 
Besök www.nosp.se om du vill veta mer!



Upplev förvandlingen!

Stadens silhuett med byggkranar skvallrar om hur Norrköping växer så 
det knakar. Vi är nu över 140 000 invånare och staden fortsätter att växa. 
Men det är bara början. I vår framtidsvision tar vi sikte på år 2035. Då 
ska vi vara mer än 175 000 invånare. Fram till dess planerar vi att bygga 
15 000 nya bostäder runt om i kommunen. I Inre hamnen skapas en härlig 
stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål: 
badplatser, småbåtshamn och nya kanaler kommer att sträcka sig in i 
området och ge en skön vattenkontakt i stadsdelen.
Vill du också vara med och skapa Norrköpings framtid? Välkommen till 
oss så berättar vi mer!

Flex Design Center Sweden are located in Linköping & Ronneby 
and are working with leading Sketch-to-Scale™ solutions and designs 
and builds intelligent products for a connected world™. Our design 
teams support consumer and industrial customers all the way from 
concept to mass production. We have inhouse capabilities to build 
prototypes and perform pre-certification tests in our lab. Production, 
production test and factory support is a part of our DNA and is 
something that we bring with us in all new design projects. This 
ensures that we design products that fit in our factories with high 
quality and low price.

23



Xamera är bryggan mellan det sociala 
studentlivet och leveranskraven inom 
jobbvärlden. Vi ser till att unga ingenjörer 
och studenter inom it och teknik inte bara får 
ett jobb. Vi ger dem rätt jobb från 
början. För att lyckas med det har vi behövt 
vända upp och ner på hur det här med 
karriärsamtal, jobbsökande och rekryteringar 
fungerar.

Vill du ha en bra start på din karriär?

inGenious är kursen där studenter och näringslivet möts. 
Tillsammans med studenter från andra program och 
fakulteter bildar ni en tvärdisciplinär projektgrupp och 
tar er an en utmaning direkt från näringslivet. Utmaning-
en har alltid en tydlig koppling till Agenda 2030. Ni lär 
er mer om pitchteknik och grupprocesser, samtidigt som 
ni utvecklar er idé och hittar en lösning. inGenious är en 
kurs som förbereder dig för framtiden. Starta din karriär 
hos 799g52.
That´s why it´s inGenious!
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Vill du också jobba för en hållbar framtid?

Att sikta mot en hållbar framtid är viktigt för oss på Trivector. Hos oss får 
du vara med och arbeta för framtidens trafik. Dina kunskaper är en viktig 
del av den utvecklingen!

Vårt sätt att arbeta kännetecknas av ett ständigt kunskapssökande där du 
får möjlighet att utvecklas som konsult inom samhälls- och trafikplanering. 
Du kommer snabbt in i rollen som projektledare och har stor påverkan på 
dina arbetsuppgifter. 

Kom och prata med oss i vår monter! 

25



DevPort är ett expansivt teknikkonsultbolag med huvudkontor i Göteborg och kontor 
i Linköping, Södertälje och Stockholm. Med huvudfokus på fordonsindustrin sysselsät-
ter vi drygt 550 konsulter med uppdrag inom Produktutveckling, Inbyggda system, IT, 
Produktion & Logistik. Inom våra teknikområden tillhandahåller vi även utbildningar till 
våra medarbetare och kunder. På DevPort är vi stolta över våra medarbetare och att 
samarbeta med flera av världens främsta fordonstillverkare och företag inom försvars-
industrin och andra utvecklingsintensiva branscher. Vi präglas av en familjär kultur 
med gemenskap, entreprenörskap, kompetens och trygghet som genomsyrar företagets 
verksamhet och bidrar till en trevlig och inspirerande arbetsplats. Vi fokuserar till störs-
ta del på uppdrag inom forskning och utveckling som utförs på plats hos våra kunder 
eller från något av våra satellitkontor. Vår målsättning är att vara bäst i branschen på 
att matcha rätt person till rätt uppdrag med fokus på personlig utveckling.
 
DevPort har omfattande ramavtal och erbjuder dig ett stort urval av uppdrag hos våra 
framgångsrika och spännande kunder där uppdragens art och längd varierar. Genom 
att vara lyhörda för vad som är viktigast för just dig, strävar vi efter att kunna ge dig 
ett av marknadens absolut bästa erbjudanden vad gäller kompetensutveckling, lön och 
andra förmåner.
 
Vi berättar gärna mer om oss, vilka uppdrag vi har samt vad vi kan erbjuda just dig 
vid ett personligt möte.

inContext grundades år 2006 och har sitt 
huvudkontor i Stockholm. Vi har sedan 
starten stärkt den utvecklande industrin med 
vår kunskap och vår expertis inom Elsystem, 
Mekanikkonstruktion och Projektledning. Vi 
arbetar med välkända företag inom fordons-, 
försvar- och vitvaruindustrin. De senaste fyra 
åren har vi tilldelats utmärkelsen 
Gasellföretag av Dagens Industri och 
Superföretag av Veckans Affärer.
 
Idag är vi drygt 80 konsulter som utifrån 
vår passion ämnar att bidra till samhällets 
utveckling. 
 
Besök oss gärna på www.incontext.se
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Unionen student är för dig som studerar något som är relevant 
till den privata sektorn. Vad vi erbjuder er är massa med karriärs-
förmåner, stipendier och coachning!
Vi har CV-granskning, Intervjuträning eller Löneförhandling - allt för 
att förbereda dig för just den tjänst du vill ha med rätt förmåner! Vi 
erbjuder förmånliga rabatter på dina försäkringar och pengar tillba-
ka för din kurslitteratur, allt för att göra din tid som student så be-
haglig som möjlig och även för att se till att övergången från studier 
till ditt yrkesverksamma liv ska bli så smidig som möjligt.
 
Välkomna förbi vår monter så ses vi!

”The Softube story started in 2003 with Oscar Öberg, then an engineering student at 
the University of Linköping, Sweden, and some of his colleagues and professors. A passi-
onate musician, Oscar used his thesis work to document his findings on how to model a 
guitar amp in software in a better way than the leading technology at the time. Taking 
vacuum tubes and turning them into software was where Softube began – always with 
sound quality in mind.
Ever since, Softube has sought to answer the question “what’s the best way to make mu-
sic with a computer?” for musicians, engineers, and producers alike. Initially developing 
for big brands in the industry, such as Marshall, and later branching out into our own 
products and plug-ins, both original and in partnership with such legendary hardware 
manufacturers as Solid State Logic, Softube has always taken pride in being ahead of 
the curve on quality of sound. We never settle for keeping up with the competition. We 
lead the way.
Now, with that industry-leading range of products, both hardware and software, we are 
growing fast past 30 people, but are still headquartered in Linköping. It’s a terrific uni-
versity town, and Sweden is the third biggest exporter of music worldwide for a reason. 
Engineering and art collide here, and produce exquisite results.”

27



På Combitech, ett av Nordens ledande teknikkonsultföretag, 
inspireras vi av fyra saker: Att göra samhället säkrare och tryg-
gare. Att hjälpa verksamheter bli effektivare och mer hållbara. 
Att stärka våra kunders konkurrenskraft genom utveckling och 
innovation. Och sist men inte minst - att vi som medarbetare 
växer tillsammans i en kultur där vi uppmuntrar personlig ut-
veckling och ett kreativt förhållningssätt till problemlösning. Allt 
för att bidra till en bättre och tryggare värld. Technology with a 
purpose!

Besök vår monter och snacka exjobb, jobb, kompetensutveckling 
eller något annat skoj! Vi är nyfikna på dig! 
Besök oss gärna också på: www.combitech.se

In today’s connected world, mor and more companies recognize the power of the supply 
chain in eeting Customers’ needs. 

But at DHL Supply Chain, we do more than connect our customers to the global eco-
nomy.

As the world’s largest contract logisics specialist, we create competitive advantage for 
our customers by tailoring logistics solutions based on our globally standardized ware-
housing, transportation and integrated services modular components.

We bring toghether sectorexpertise, global scale and local knowledge to degin and 
manage supply chains from raw materials and manufacturing, through to the delivery of 
finished goods and return services.

And by seamlessly connecting local operations across the world, we are able to deliver 
the future of global trade.

DHL Supply Chain
BE AN ESSENTIAL PART OF EVERYDAY LIFE
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Ditt liv som ingenjör börjar nu

Sveriges Ingenjörer välkomnar dig till vårt 
unika nätverk med 150 000 ingenjörsmed-
lemmar. Som medlem erbjuder vi dig träning 
och stöd inför skarpt läge med allt från 
cv-granskning och karriärcoachning till hjälp 
med intervjuteknik. Du tar även del av landets 
bästa lönestatistik,
digitaltidningen Ny Teknik samt aktiviteter 
som hålls på ditt lärosäte. Dessutom har du 
möjlighet att teckna förmånliga försäkringar 
och du har tillgång till experthjälp om något 
skulle gå snett på sommar eller extrajobbet.
Välkommen att börja ditt liv som ingenjör 
med oss!

M4Traffic utreder och analyserar trafik och transporter i olika former. Vår kärnverksamhet är att utveckla me-
toder, tillämpa modeller och analysera data i trafikplaneringssyfte. Förutom djupa kunskaper om modeller och 
deras användningsområden har vi utvecklat stor erfarenhet och insikt i trafikanters önskemål och beteende, 
men också om trafikens effektsamband, samhällets beslutsprocesser och trafikpolitiska frågor. Våra specialite-
ter är trafikmodellering, simulering och samhällsekonomi.

M4Traffic erbjuder utredningar, prognoser och analyser såväl på nationell strategisk nivå som på detaljnivå. 
Vi arbetar med systemanalyser, enskilda infrastrukturobjekt, korsningsutformningar för dagens och morgon-
dagens trafik. Således kan vi t ex beräkna effekten av en trafiksignal, kölängder vid byggarbetsplats eller vad 
som händer när man bygger en ny väg, etablerar ett köpcentrum eller gör förändringar i kollektivtrafiken. Vi 
beräknar även den samhällsekonomiska nyttan av investeringar i all infrastruktur, såväl till lands som till sjöss. 
Våra huvudsakliga verksamhetsområden är:

Trafikmodellering: Utveckla och tillämpa olika trafikmodeller. Vi hanterar flera av marknadens vanliga model-
ler för trafikanalys på olika detaljnivå. Som komplement erbjuder vi analys med en egenutvecklad efterfråge-
modell.
Trafikanalys: Sammanställa och analysera olika data som beskriver trafiken eller som påverkar trafiken. Vi tar 
fram förslag avseende nyckeltal och resultatanalys ur modeller och mätningar och kan lägga upp program för 
mätningar av flöden och restider.
Samhällsekonomi: Utveckla metoder inom samhällsekonomi samt genomföra samhällsekonomiska analyser för 
samtliga trafikslag från cykel till sjöfart.

M4Traffic har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Hjo
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Ericsson empowers an intelligent, sustainable and connected world 
and we do it by relentlessly innovating technology that are easy to 
use, scale and adapt.
 
The core of Ericsson is our networks where we connect you, via your 
device, to all that the world has to offer – calling home, listening to 
music or sharing the latest cat meme. With 5G we lay the 
foundation for the future – one that will enable smart manufactur-
ing, self-driving cars, large scale IoT because now opportunities are 
endless.
 
Come by us at EDGB LOGIN and let us show you who we are.
 
Are you in?

Vilka är Academic Work? 
Vi rekryterar och hyr ut akademiker som fortfarande studerar eller som är 
i början av karriären. Vi har valt att kalla dessa supertalanger för Young 
Professionals.  

Hos oss erbjuds du meriterande extra- och heltidsjobb inom flera områden. 
Just nu har vi över 800 lediga jobb, vilket innebär att du som akademiker har 
oändligt med möjligheter. 

Ibland kan det dock vara svårt att hitta sin egen väg eller veta hur man ska 
nå sina mål. Då kan du givetvis bolla dina framtidsplaner med oss på Aca-
demic Work för att få klarhet i vilka företag som väntar på just dig!

Hos oss påbörjar Young Professionals sina karriärer varje dag, varför gör du 
inte samma sak?
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KLOROFYLL
                  VERKSTAN
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Här kommer våra tips till dig som besöker mässan:
• Ta din tid och prata med så många företag som möjligt. Även de 

företag som från början inte lockar dig kan ha värdefulla tips till tiden 
efter examen.

• Du behöver inte bara prata med företagen om tiden efter examen, det 
kan även finnas stora chanser till exjobb, sommarjobb och  
praktikplatser.

• Glöm inte bort att mässan inkluderar fler moment som föreläsningar 
och tävlingar.

Tips till dig som besöker mässan



Mässchema

Onsdag 21 November

Tid  Event   Plats
0830  Frukost   Entré Täppan
0900  Information  Entré Täppan
1000  Mässan startar         Täppan plan 4
1300                Överaskning TP40   Täppan plan 4
1500  Mässavslut         Täppan plan 4

1830  Mingel   Värmekyrkan
1900  Sittning       Värmekyrkan

Föreläsningsschema
Tid  TP1    TP2
0915  Holmen   Texas Instruments
1015      FOI  
1115  Toyota   MSB   
1215      Scania
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